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3.2.3 Periaatteet koskien materiaaleja, rakenteita ja kalusteita

Puiston nykyinen pintamateriaalimaailma on 
kirjava, minkä vuoksi uusittavilla alueilla pyri-
tään käyttämään muualla puistossa jo esiin-
tyviä materiaaleja.

Puiston erikoisuus on sen käytävämateriaali, 
joka on perinteisen harmahtavan kivituhkan 
sijaan punaista. Kaikki uudet kivituhkapinnat 
ja mahdolliset pintakunnostukset tehdään 
samalla punaisella kivituhkalla. Kaikki käytävät 
lukuun ottamatta Paraatiaukion, Minna Canthin 
ja Ruusutarha-istutusalueiden välisiä käytäviä, 
reunustetaan nupukivikouruin muun puiston 
tyyliin. 

Nupukiviä käytetään myös kytkemön edustan 
kiveämiseen. Nupukiveys nurmisaumataan. 
Luontevaa olisi jatkaa myös korotettu suojatie 
mustin ja valkoisin nupukivin.

Vapaudenkadun reunan puistoalueelle on 
esitetty useita kivettyjä alueita, mm. jalka-
käytävä, bussipysäkki sekä luiskat ja porras-
huoneiden edustat. Näiden kulkupintoina 
käytettävien kiveysalueiden pintamateriaalina 
käytetään luonnonkivilaattaa. Käytettävä laatta 
on punainen 300 x 600 mm kokoinen graniit-
tilaatta, jota on käytetty myös Kauppakadun 
kioskiaukiossa. 

Katualueita reunustavat kivetyt pinnat, jotka 
eivät ole tarkoitettu kulkuun, päällystetään 
noppakivin. Samoin Kilpisenkadun reunan 
pyöräpysäköintipaikkojen alusmateriaalina 

käytetään noppakiveä. Kivenä käytetään 
graniittista punaista vakionoppakiveä, jota on 
käytetty myös muualla puistossa. 

Vapaudenkadun Hallintokorttelin puolella 
jalkakäytävän pintamateriaalina on nykyisin 
käytetty harmaata noppakiveä kaariladottuna. 
Noppakiveys pyritään säilyttämään ja uusitaan 
niiltä osin, joilta se joudutaan purkamaan.

Vapaudenkadun pyörätie tehdään asfaltti-
pintaisena. Katujen ajoradat ovat asfalttia, 
pyöräkaistat erotellaan ajoratamaalauksin/
pintauksin. Kilpisenkadun Valtiontalon 
puoleinen jalkakäytävä pidetään asfalttipintai-
sena kuten nykyisin.

Uutena elementtinä Vapaudenkadun reunan 
puistoalueelle sekä leikkipaikan ympärille on 
suunniteltu muureja ja portaita. Rakenteiden 
materiaalina käytetään punaista graniittia, 
joka on yhteensopiva muiden kivimateriaalien 
kanssa.

Leikkipaikan pintamateriaalin tulee sopia 
historialliseen ympäristöön mahdollisimman 
hyvin. Ensisijainen pintamateriaalivaihto-
ehto on kivituhka ja turvasora putoamisalu-
eilla. Hiekkamateriaalin värin tulee olla samaa 
kuin käytävillä. Toissijaisesti pintamateriaaliksi 
voidaan valita myös lyhyt nukkainen pehmeä 
tekonurmi. Tekonurmi toteutetaan yksiväri-
senä, joko nurmea jäljittelevänä vihreänä tai 
kirkon punaista toistavana tiilenpunaisena. 

Leikkipaikan kalusteiden ja välineiden yleisvä-
ritys on mustanharmaa.

Puiston kalusteissa noudatetaan kaupungin 
linjauksia. Peruspenkkinä käytetään samaa 
historiallista mallia, jota on käytetty muualla 
puistossa. Mallin tulee sopia puistoon ja väri-
tyksen muistuttaa punatiilisen kirkon väriä.

Kilpisenkadun katupuut istutetaan maariti-
löihin, jotka sopivat ilmeeltään Vapaudenkadun 
istutuslaatikoihin, malli esim. Milford ’Sahara 
Tree Grill’. Puiden väleihin sijoitetaan runkolu-
kittavia pyörätelineitä. Varusteiden väritys on 
mustanharmaa.

Kuva 51. Ideakuva kytkemön edus-
tan nurmisaumatusta kiveyksestä. 
Kuva Johanneksenpuistosta Hel-
singissä. 

Kuva 52. Puiston pinnoissa pyri-
tään käyttämään siellä jo esiinty-
viä materiaaleja. Kuvassa laatoitus 
kioskiaukiolla.

Kuva 53. Ideakuva leikkipaikan 
kaiteesta ja välineiden värimaail-
masta. Kuva Kapteeninpuistikosta 
Helsingissä.

Kuva 54. Puistossa käytetään 
samaa historiallista penkkimallia 
kuin nykyäänkin.
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3.2.5 Maastonmuotoilun periaatteet 

Puiston tasaus pysyy pääpiirteittäin nykyisen-
laisena. Paraatiaukion tasausta muutetaan 
siten, että se viettää tasaisesti eikä jyrkempiä ja 
loivempia kohtia ole. Ruusutarha-istutusalueen 
oleskelualue tasataan mahdollisimman tasai-
seksi muurien ja portaiden avulla. 

Leikkipaikka sijoitetaan Kilpisenkadun reuna-
alueelle kohtaan, jonka nykyinen kaltevuus on 
noin 6%. Leikkipaikan alue tasataan enintään 
1,5% kaltevuuteen graniittimuurien avulla. 

Alustava tasaus on esitetty yleissuunnitelmapii-
rustuksessa sekä tarkemmin ruusutarha-alueen 
ja leikkipaikan osalta osa-aluetarkennuksissa.

Pysäköintihallin alueella olevat kaivot ja johdot 
tullaan uusimaan. Johtosiirrot suunnitellaan 
pysäköintihallin suunnittelun yhteydessä. Siir-
roissa on otettava huomioon puiston säilyvä 
kasvillisuus ja uusi yleissuunnitelma. Paraati-
aukion kuivatus hoidetaan salaojituksilla P-Pa-
raatin suunnitelmien mukaan. Puiston muu 
kuivatus ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Kirkkopuisto rajataan katumaailmasta yhte-
näisin puurivein jokaiselta sivultaan. Kilpisenka-
dulle istutetaan uusi puurivi rajaamaan puistoa 
kadusta. Vapaudenkadun puurivi uusitaan 
kadun reunaan pysäköintihallin rakentamisen 
jälkeen. Myös Gummeruksenkadun puurivi 
uusitaan. Uusissa puuriveissä käytetään puisto-
lehmuksia, jotka istutetaan 7,5-10 metrin välein. 
Istutusväli on Vapaudenkadulla 10 m, Gumme-
ruksenkadulla 9 m ja Kilpisenkadulla 8 m. Katu-
puut istutetaan Vapaudenkadulla reunakiven 
verran korotetulle nurmikaistalle, Gummeruk-
senkadulla myöskin nurmelle ja Kilpisenkadulla 
kiveyspinnan tasoon maaritilöihin.

Kaikki nykyinen kasvillisuus tulevan pysäköin-
tihallin alueelta poistetaan. Alueella pyritään 
nykyistä avoimempaan ilmeeseen ja uusissa 
istutuksissa suositaan perenna- ja pensasis-
tutuksia. Pensasistutukset toteutetaan leikat-
tuina muistumana puiston aiemmista vaiheista. 
Paraatiaukion ja Minna Canthin istutusalueen 
väliin istutetaan aukean ainoat puut, käytetään 
näyttävää jalopuulajia, esim. tammi.

Paraatiaukion kirkon puoleiselta nurmialueelta 
poistetaan lehmusrivi parkkihallin rakenta-
misen tieltä. Pysäköintihallin ponttiseinä raken-
netaan 3 metrin etäisyydelle Paraatiaukion 
reunasta, ja se tuetaan rakentamisvaiheessa 
puiston puolelta. Kaivanto- ja tuentatoimen-
piteissä pyritään varomaan säilytettäviksi osoi-
tettuja puita. Mikäli pysäköintihallin rakentami-
sessa puita joudutaan poistamaan suunniteltua 
enemmän, tulee säilyviksi merkityt puut uusia.

Kilpisenkadun reunan puistoaluetta kehitetään 
puustoisena. Lähtökohtana on 1990-luvun 
lopussa Kirkkopuiston suunnittelukilpailun 
voittanut ehdotus, jota on toteutettu vaiheit-
tain. Suunnitelmassa kirkon ympäristö avataan 
puilta ja reunavyöhykkeet metsitetään.

3.2.4 Kasvillisuuden kehittämisperiaatteet
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Kuva 55. Yleissuunnitelman alue-
leikkaukset 1:500.



P
40 m
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Kuva 56.  Valaistuksen periaatteet 
kartalla. Valaisinten sijoittelu ja 
valon määrä suuntaa-antava. 

 Pollarivalaisin 

 
 Puistovalaisin

 
 Maavalo

 
 Kohdevalaistus

 
 Katuvalaistus

3.2.6 Valaistuksen periaatteet

Kirkkopuiston valaistus on uusittu 2000-luvulla. 
Puiston säilyviltä osin valaistuksen periaatteet 
pysyvät muuttumattomina, mutta koko puiston 
valaistustekniikka vaihdetaan led-tekniikkaan.

Puiston muuttuvien osien valaistus noudat-
telee puiston hillittyä valaistuslinjaa. Puistoa 
reunustavat puurivit valaistaan maavaloin ja 
muilta puilta maavalot poistetaan. Puiston 
sisäiset käytävät valaistaan pylväsvalaisimin 
säilyvien käytävien tyyliin. Kirkkopuiston muis-
tomerkit on pääosin valaistu kohdevaloin, ja 
vastaava lisätään myös Taipaleen muistomer-
kille. Muuten valaistus Paraatiaukiolla pide-
tään maltillisena, vain lipputangot valaistaan 
maavaloin. Paraatiaukion pohjoispuolisella 
nurmialueella sijaitsevalle kuuselle asennetaan 
kausivalot talviajaksi, kun siirrettävä irtokuusi 
ei enää jatkossa ole käytäntö. Kilpisenkadun 
puoleisella reunalla uusi leikkipaikka valais-
taan hyvin ja kytkemön rakennus pidetään 
valaistuna.

Kuva 57.  Kirkkopuiston valais-
tus on uusittu 2000-luvulla. Kuva 
kirkolle johtavasta käytävästä 
Jyväskylän kaupungin Valon kau-
punki -sivustolta.
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3.4 Jatkosuunnittelu

Kirkkopuiston yleissuunnitelma asetetaan 
nähtäville ja yleisön kommentoitavaksi keväällä 
2020. Mahdollisten tarkennusten jälkeen 
puistosta laaditaan toteutukseen tähtäävät 
rakennussuunnitelmat. 

Suunnitelmassa esitetyt muutokset toteute-
taan kahdessa vaiheessa; ensin Vapauden-
kadun puoli sekä Gummeruksenkadun reunan 
muutokset, ja sen jälkeen Kilpisenkadun reuna-
alue. Puiston toimenpiteet linkittyvät suoraan 
muihin alueella tapahtuviin muutoksiin ja 
voivat elää niiden mukaan.

Ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuu P-Paraatin 
rakentamisen jälkeiselle ajalle. Suunnitelman 
laatimishetken aikataulun mukaan puistoa 
alettaisiin rakentamaan aikaisintaan vuoden 
2022 keväällä.

Kuva 58. Havainnekuva Vapauden-
kadun ja Kilpisenkadun kulmasta 
kohti ruusutarha-aluetta. Taustalla 
kirkko.
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